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Najsilnejší Volkswagen 
všetkých čias
Sila, úspech a výkon sú v súčasnosti vnímané 

s ohľadom na zodpovedné správanie sa. 

Touareg R eHybrid s technológiou plug-in hybrid 

je najvýkonnejším modelom značky Volkswagen 

všetkých čias. Po vzore závodného automobilu ID.R 

s čisto elektrickým pohonom prináša na cesty vášeň 

a gény motoršportu z pretekárskych okruhov.

Vďaka systému 4MOTION, ktorý je v modeli Touareg 

súčasťou sériovej výbavy, je Touareg R eHybrid 

jediným PHEV modelom s pohonom všetkých kolies 

od spoločnosti Volkswagen.
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Budúcnosť je elektrická Maximálna 
dynamikaNa cestách s novou vlajkovou loďou. Po meste jazdí elegantne, 

takmer ticho a lokálne s nulovými emisiami, mimo neho 

s vysokým výkonom a dynamicky. Pri dostatočne nabitej 

batérii štartujete vždy v čisto elektrickom “e-režime” a na 

tento pohon jazdí až do rýchlosti 135 km/h. Interakcia medzi 

spaľovacím a elektrickým motorom je v hybridnom režime 

optimalizovaná, najmä ak je aktívna navigácia.

Srdcom vozidla je hybridný pohon, ktorý tvorí 

turbomotor V6, elektromotor a lítium-iónová batéria 

s kapacitou 14,3 kWh integrovaná pod podlahou 

batožinového priestoru. Prenos hnacej silu realizuje 

8-stupňová automatická prevodovka Tiptronic. 

Sériový pohon všetkých kolies 4MOTION zabezpečuje 

ideálny kontakt vozidla s vozovkou. Vďaka systému 

4MOTION Active Control sú pre vodiča k dispozícii 

rôzne jazdné režimy.

Turbomotor V6 pracuje nepretržite v režime 

podradenia (kick-down) a dodatočne využíva podporu 

elektrického motora, takzvaný boost. Výsledkom 

maximálneho systémového výkonu 340 kW (462 k) 

s maximálnym systémovým krútiacim momentom 

700 Nm je maximálna dynamika.
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Nová tvár výkonu

Športové  
prostredie

Volkswagen R disponuje pôsobivým a nezameniteľne výrazným 

lakom karosérie “Lapiz Blue”. Športový charakter skrz na skrz 

prezentujú novo navrhnutý nárazník, ale aj elegantné čierne 

prvky, ako sú maska chladiča, otvory pre prívod chladiaceho 

vzduchu, dekoračné lišty a kryty vonkajších spätných zrkadiel. 

Logo R je umiestnené na maske chladiča a na dverách 

batožinového priestoru.

Doprajte modelu Touareg R väčšiu dávku 

individuality. Z 30 rôznych farebných odtieňov 

si vyberte vhodné ambientné osvetlenie a interiér 

ponorte do štýlovej atmosféry. Napríklad s modrým 

kontúrovým svetlom, ktoré lemuje prístrojovú 

dosku, stredovú konzolu a dvere dodáte interiéru 

mimoriadne športový vzhľad.
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Dekóry &
poťahy sedadiel

02

01

03

02 koža Vienna čierna soul 
03 koža Puglia čierna soul

01 dekór Silver Wave

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.  
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.
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Disky
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01  biela pure základný lak 0Q0Q
02  hnedá tamarind metalizovaný lak 3V3V
03  šedá silicon metalizovaný lak 3M3M
04  červená malbec metalizovaný lak X4X4
05  modrá lapiz metalizovaný lak L9L9
06  strieborná antimon metalizovaný lak L5L5
07  béžová sechura metalizovaný lak 5Q5Q
08  modrá aquamarine metalizovaný lak 8H8H
09  čierna deep lak s perleťovým efektom 2T2T 
10  modrá moonlight lak s perleťovým efektom C7C7
11  biela oryx lak s perleťovým efektom 0R0R

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby 
nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.

01 20” disk z ľahkej zliatiny „Braga“ 
02 20” disk z ľahkej zliatiny „Braga“ čierne 
03 21” disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“ čierne
04 21” disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“
05 22” disk z ľahkej zliatiny „Estoril“ čierne
06 22” disk z ľahkej zliatiny „Estoril“ čierne, leštené

Laky karosérie
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené 
doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú 
stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého 
trhu. O možných odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás 
rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky 
skupiny Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen 
v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v 
tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že 
toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno 
ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen 
zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky 
vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za 
predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne 
odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, 
na www.volkswagen.sk.


